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 לכבוד

אבי גנון, המשנה למנהלת הכללית, יו"ר הוועדהמר   

 ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלת הוועדה

 משרד החינוך

 הנדון: נייר עמדה לקראת "חיים בשותפות" 

,שלום רב  

עמותה  -שמי ד"ר איילת גלעדי, סוציולוגית חינוכית,  יועצת למניעת אלימות בקרב ילדים ובני נוער, מייסדת ומנכ"לית "קול הילד

ו, "מסתדרים -ב, "מסתדרים יחד בגדול" לכיתות ג-לכיתות א -למניעת אלימות בקרב ילדים", מפתחת התכניות " מסתדרים ביחד"

יכון". מסתדרים ביחד ומסתדרים יחד בגדול, הן תכניות מאושרות על ידי משרד החינוך מאחר יחד בחטיבה" ו"מסתדרים יחד בת

בעשרות בתי ספר. הגב' אתי סאסא היא אחת ממנהלות בתי הספר בזמנו,  20016-2009ועבדו תחת מכרז המשרד בין השנים 

 שהתכניות עבדו בבית ספרה לשביעות רצונה הגדול.

ייר עמדה זה.כם בניאני מתכבדת לפנות אל  

מנסיונינו בעבודה בתוך בתי הספר במהלך השנים ולאור התקופה האחרונה אנו רואים לנגד ענינו את הצורך הגדול והחשיבות 

ביצירת שפה אחת משותפת לכלל הקהילה. בנות ובנים, מורות ומורים, סטודנטים לחינוך,יהודים וערבים, חילונים ודתיים, החינוך 

בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והתיכונים.המיוחד , הגיל הרך,   

יצירת שפה ערכית משותפת אשר תרתום לא רק את ילדי ישראל ומחנכיהם אלא גם את הוריהם לטובת "חיים בשותפות". אנו 

  נמצאים בנקודת זמן מאוד מיוחדת שאותה חייבים לנצל לטובת מיגור ומניעת אלימות וגזענות בתוך המגזרים ומחוצה להם.

כלי העבודה של קול הילד מותאמים לכלל הילדים, מעבודה דרך בובות בעלי חיים לטובת הצעירים ועד הפעלות של מיני "בתי 

 משפט לצדק חברתי "בכיתות השונות דרך הובלת הרציונל שבהעדר כבוד ושוויון מתקיימת אלימות, על כל סוגיה.

אל ללא הבדלי דת וגזע להובלת צדק חברתי.וכל זה מתוך ראייה מערכתית של כלל התלמידים בישר   

חשובה במקביל לעבודה עם התלמידים ומחנכיהם גם עבודה לא פחות חשובה עם הורי הילדים. נכון שהעידן הנוכחי ,מנסיונינו 

ת משמעותית לטובת הצלח ולשפהמאתגר מאוד בגיוס הורים לעבודה שכזו, אבל גם ההורים הללו זקוקים לא מעט לתמיכה הורית 

   .ילדהם בחייהם הבוגרים

על מנת  ,התכניות מטרות ו אני פונה אליכם בבקשה לקיים פגישה עמכם, במטרה להציג את חומרי העמותה, המתודולוגיה 

  להרחיב נייר עמדה זה.

 

 בברכה,

 ד"ר איילת גלעדי

0522386456   עמותה למניעת אלימות  -מנכ"לית עמותת "קול הילד"  


